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MATERIAŁ NAUCZANIA: SKÓRA – BUDOWA I FUNKCJE

Spis treści.
1. Budowa i funkcje skóry.
2. Charakterystyka tworów nabłonkowych skóry.

Budowa szczegółowa i funkcje skóry 
Skóra jest narządem pokrywającym całe ciało, odgraniczającym wnętrze od tego, co jest 

na zewnątrz ciała człowieka. Charakteryzuje ją złożona, warstwowa budowa  
i różnorodność pełnionych funkcji. U człowieka dorosłego waży około 4–4,5, a nawet do 5,5 
kg.  W  obrębie  naturalnych  otworów  ciała  przechodzi  w  błonę  śluzową.  Skóra  człowieka 
posiada następujące cechy charakterystyczne: 
− skąpe uwłosienie (z wyjątkiem głowy, pach i okolic płciowych),  
− bogate  unaczynienie  (tętnice  i  żyły  pełniące  nie  tylko  funkcję  odżywczą,  ale  i  biorące 

udział w regulowaniu ciepłoty ciała), 
− dużą sprawność regulowania gospodarki cieplnej, 
− stałe rogowacenie naskórka, 
− obecność gruczołów łojowych, potowych i apokryfowych. 
Skóra jest unerwiona przez włókna nerwowe somatyczne i autonomiczne. Włókna 
somatyczne  przewodzą  czucie  dotyku,  ucisku,  bólu,  temperatury,  a  włókna  autonomiczne 
unerwiają  gruczoły  skóry  i  mięśnie  gładkie  tworzące  mięśnie  przywłosowe  oraz  mięśnie 
wchodzące w skład ściany naczyń skórnych. 
Skóra jest narządem złożonym z trzech warstw: 
− naskórka, 
− skóry właściwej 
− tkanki podskórnej. 
 

 
Rys 1. Skóra w przekroju 

1 – mięsień przywłosowy, 2 – włos,  3 – gruczoł łojowy, 4 – gruczoł potowy ekrynowy, 5 – gruczoł potowy 
apokrynowy, 6 – naczynia powierzchowne skóry, 7 – naczynia głębokie skóry, 8 – zraziki tkanki tłuszczowej 

 



Naskórek 
Jest  nabłonkiem  wielowarstwowym  płaskim,  zbudowanym  z  pięciu  warstw  komórek 

przylegających do siebie. Szczególną jego cechą jest rogowacenie przez całe życie człowieka, 
dzięki czemu ciągle ulega odnowie.  

Wyróżniamy następujące warstwy naskórka (licząc od najbardziej powierzchownej): 
1.  Zrogowaciała (rogowa) – tworzy  ją w 50 % tzw.  miękka keratyna, a pozostałe 50 % to 

woda i związki w niej rozpuszczalne takie jak aminokwasy i lipidy. Zewnętrzna część tej 
warstwy stale złuszcza się, a część leżąca głębiej jest bardziej spoista i dzięki temu nadaje 
naskórkowi właściwości bariery mechanicznej i chemicznej. 

2.  Jasna –ma postać cienkiej, jasnej smugi, w której ulega zacieraniu struktura komórkowa. 
Załamuje podwójnie światło, zbudowana jest z białka – eleidyny. 

3.  Ziarnista  –  zwykle  składa  się  z  1–4  rzędów  komórek  zawierających  liczne  ziarenka 
keratohialiny, substancji bogatej w wapń. 

4.  Kolczysta – jest najgrubszą warstwą naskórka, może być zbudowana nawet z 12 rzędów 
komórek,  w  których  występują  włókienka  oporowe.  Warstwa  ta  tworzy  system,  który 
może amortyzować ucisk i rozciąganie. 

5.  Podstawna – utworzona jest przez jeden szereg komórek ściśle do siebie przylegających. 
Jest  to  warstwa  rozrodcza  naskórka.  Znajdują  się  w  niej  melanocyty,  czyli  komórki 
produkujące barwnik skóry – melaninę. Typowy melanocyt to komórka mająca dwie lub 
więcej  wypustek,  w  których  znajduje  się  różna  liczba  melanosomów,  czyli  ziarnistości 
zawierających melaninę. Pobudzająco na melanogenezę wpływają: promienie ultra 
fioletowe,  metale  (miedź,  żelazo,  złoto,  arsen),  hormon  przysadki  mózgowej  (MSH), 
hormony  płciowe  i  hormony  tarczycy.  Natomiast  hamująco  na  melanogenezę  wpływają 
hormony kory nadnerczy i witaminy (głównie kwas askorbinowy). 
Różnice  barwy  skóry  zależą  od  aktywności  melanocytów,  czyli  liczby  wytwarzanych 

ziaren melaniny, a nie od liczby komórek produkujących barwnik skóry. 
Komórki poszczególnych warstw naskórka różnią się między sobą kształtem, wielkością 

i spełnianą przez siebie funkcją. Przez całe życie człowieka odbywa się przesuwanie komórek 
z warstwy podstawnej ku powierzchni, aż do ich pełnego zrogowacenia (ok. 30 dni), 
obumierania i złuszczania. 
 
Skóra właściwa 

Od góry posiada wyraźną granicę, ponieważ łączy się z jedną warstwą komórek 
geometrycznego  kształtu  tworzących  warstwę  podstawną naskórka.  Od  dołu bez  żadnej 
widocznej granicy przechodzi w warstwę tkanki podskórnej łączącej skórę z głębiej leżącymi 
strukturami w postaci powięzi, ścięgien, mięśni itp. Jest najgrubszą warstwą skóry zbudowaną 
z  włókien  kolagenowych,  które  warunkują  jej  rozciągliwość.  W  obrębie  skóry  właściwej 
można wyodrębnić dwie warstwy: brodawkowatą i siateczkowatą. Bezpośrednio  
z naskórkiem graniczy warstwa brodawkowata, której brodawki wpuklają się w obręb 
naskórka  i  uniemożliwiają  przez  to  przesuwanie  się  warstw  względem  siebie.  Pod  warstwą 
brodawkowatą znajduje się warstwa siateczkowata. Zawiera ona sploty włókien 
kolagenowych i elastynowych, między którymi znajdują się włókienka i zakończenia 
nerwowe, komórki tkanki łącznej, liczne gruczoły, włosy, komórki mięśniowe gładkie 
tworzące mięśnie przywłosowe. Przebiegają również naczynia krwionośne i limfatyczne. 
Przeplatające się ze sobą włókna nadają skórze mechaniczną odporność. Elastyczność skóry 
człowieka  zależy  od  dwóch  czynników,  które  maleją  wraz  z  wiekiem.  Jest  to:  napięcie 
włókien mięśniowych (tonus) i zawartość płynów ustrojowych w skórze (turgor).  
  
 
 



  Tkanka podskórna  
Łączy skórę właściwą z głębiej położonymi strukturami. Zbudowana jest z luźnej tkanki 

łącznej, posiadającej charakterystyczną wiotkość budowy uwarunkowaną dużą  ilością  istoty 
podstawowej  oraz  przewagą  utkania  komórkowego  nad  włóknistym.  Budowa  ta  umożliwia 
wchłanianie znacznej ilości wody. Zawiera włókna klejorodne i sprężyste, komory 
wypełnione  tkanką  tłuszczową,  która  odgrywa  istotną  role  przy  amortyzacji  ewentualnych 
uszkodzeń.  W  tkance  podskórnej  znajdują  się  naczynia  krwionośne,  limfatyczne,  włókna 
nerwowe i gruczoły. 

W  obrębie  tkanki  podskórnej  i  skóry  właściwej  znajduje  się  system  naczyń  żylnych, 
tętniczych  i  limfatycznych  tworzących  układ  naczyniowy  skóry.  Są  to  naczynia  delikatne, 
cienkie o małym kalibrze, ponieważ większe naczynia krwionośne i limfatyczne znajdują się 
w mięśniach. Jest ich jednak bardzo dużo i tworzą gęstą sieć naczyniową. Naczynia 
włosowate sięgają aż do warstwy brodawkowatej skóry właściwej i tworzą pętle naczyniowe 
odpowiadające  za  odżywianie  naskórka.  W  otoczeniu  mieszków  włosowych  i  gruczołów 
potowych  naczynia krwionośne tworzą oddzielne sploty.. Przez ściany  naczyń włosowatych 
przenika bezbarwny płyn zwany chłonką (limfą), który pośredniczy w przekazywaniu 
materiału odżywczego z naczyń krwionośnych do komórek skóry. Płyn ten zbierany jest przez 
naczynia limfatyczne włosowate. Naczynia limfatyczne występują zarówno w warstwie 
brodawkowatej skóry jak i w tkance podskórnej. Naczynia skóry mają podstawowe znaczenie 
dla regulacji cieplnej organizmu.  
 

 
 

Rys 2. Warstwy skóry 
 
Cechy i funkcje skóry 
Do najważniejszych cech skóry należy zaliczyć: 
1. napięcie  (elastyczność)–  zdrowa  skóra  jest  dobrze  napięta  i  sprężysta.  Elastyczność 

zależy  od  dwóch  czynników:  napięcia  włókien  elastycznych  (tonus)  oraz  zawartości 
płynów ustrojowych w tkankach (turgor). Z upływem lat czynniki te maleją poprzez co 
zmniejsza się elastyczność skóry związana z procesami starzenia. 

2. połysk – w warunkach fizjologicznych, przy prawidłowej czynności gruczołów łojowych 
skóra jest matowa. 



3. rzeźba – oglądając skórę np. przez szkło powiększające można stwierdzić, że jej 
powierzchnia nie jest jednolita, a tworzy charakterystyczne poprzecinane licznymi 
bruzdami,  trójkątne  i  kwadratowe  pola.  Są  one  spowodowane  obecnością  tak  zwanych 
grzebieni skóry (listewek). Te drobne wypuklenia naskórka powstają wskutek 
wypuklenia się do naskórka falisto ułożonych brodawek skóry właściwej. Między 
listewkami znajdują się zagłębienia zwane bruzdami międzybrodawkowymi. Na 
listewkach i między nimi  występują  drobne  punkciki,  które  są  ujściami  gruczołów 
potowych.  Ten  układ  listewek  i bruzd  jest  różny  dla  każdego  człowieka,  a  w  obrębie 
dłoni i podeszwy stóp tworzy linie papilarne. Oprócz tych drobnych bruzd na całym ciele 
występują  głębsze,  widoczne  gołym  okiem  bruzdy,  które  dzielą  całą  skórę  na  pola 
o kształcie romboidalnym i z których wyrastają włosy. 

4. barwa  skóry  –  zależy w  znacznym stopniu  od jej  grubości,  ukrwienia,  czynników 
chemicznych  i  fizycznych  działających  na  nią  oraz  od  zawartości  barwnika  skóry  tzw. 
melaniny. Rozróżniamy rasę  białą, żółtą  i czarną, ale w obrębie tej  samej rasy również 
występują  duże  różnice  kolorystyczne  poszczególnych  odcieni  skóry.  Różnice  te  mogą 
wynikać  z  płci,  wieku,  właściwości  osobniczych  człowieka  oraz  okolicy  ciała.  Istotne 
znaczenie ma również naturalne zabarwienie włókien klejorodnych skóry, stopień 
aktualnego ukrwienia skóry, obecność chorobowych lub przypadkowych barwników, ale 
przede  wszystkim  ilość  melaniny  czyli  barwnika  skóry  wytwarzanego  przez  komórki 
naskórka  –  melanocyty.  Znajdują  się  one  w  warstwie  podstawnej  i  przekazują  gotowy 
pigment  i  jego  prekursory  do  innych  komórek  naskórka,  a  po  drodze  ku  powierzchni 
skóry  bezbarwne  prekursory  melaniny  zmieniają  się  pod  wpływem  działania  promieni 
ultrafioletowych  w  brązowy  pigment.  Synteza  melaniny  regulowana  jest  przez  enzym 
zwany tyrozyną, który powoduje przemianę prekursorów melaniny w melaninę. 
Z czynników zewnętrznych istotne znaczenie ma również ilość karotenu w pożywieniu, 
ponieważ wpływa on na pomarańczowe zabarwienie skóry. 

5. grubość skóry – waha się od 0,5 do 4 mm i zależy od okolicy ciała. Najcieńsza jest skóra 
powiek, a najgrubsza skóra podeszwy stóp.  

 
Zdrowa skóra spełnia wielorakie funkcje, ale najważniejsze z nich to: 
− stanowi  narząd  biorący  udział  w  odbieraniu  (percepcji)  bodźców  –  poprzez  obecność  

w skórze receptorów i włókien nerwowych odpowiedzialnych za odbieranie 
i przewodzenie bodźców dotyku, ucisku, bólu, temperatury, 

− pełni  funkcję  termoregulacyjną  –  zapewnia  ją  układ  naczyniowy  skóry  oraz  czynność 
wydzielnicza gruczołów potowych, 

− stanowi  mechaniczną  osłonę  –  chroni  organizm  przed  szkodliwym  wpływem  świata 
zewnętrznego dzięki swej sprężystości, rozciągliwości oraz warstwie rogowej naskórka, 

−  stanowi chemiczną barierę – mieszanina łoju, potu i keratyna naskórka tworzą  
na powierzchni ciała cienką warstwą emulsji olejowo – wodnistej chroniącą skórę przed 
szkodliwym  wpływem  czynników  chemicznych,  bakteryjnych,  grzybiczych  oraz  chroni  
ją przed wysychaniem i natłuszcza przeciwdziałając pękaniu skóry, 

− bierze udział w melanogenezie, gospodarce wodno – elektrolitowej, metabolizmie białek, 
tłuszczy, węglowodanów, hormonów i witamin, 

− amortyzuje siły działające od zewnątrz – poprzez działanie włókien klejorodnych  
i sprężystych oraz podściółki tłuszczowej. 

 



Charakterystyka tworów nabłonkowych skóry

Do tworów nabłonkowych skóry (przydatków skórnych) należą: gruczoły łojowe, 
potowe, paznokcie i włosy. 
 
Gruczoły skóry 

Pod względem kształtu wyróżniamy w skórze gruczoły cewkowe i pęcherzykowe,  
a pod względem wytwarzanej wydzieliny: gruczoły potowe i łojowe.  

 

Rys 3. Skóra i jej wytwory 
1 – naskórek 2 – skóra właściwa, 3 – komórka nabłonka, 4 – gruczoł potowy, 5 – otworek potowy,  

6 –  cebulka włosowa, 7 – brodawka włosowa, 8 – otoczka tkanki łącznej, 9 – mięsień przywłosowy,  
10 –  gruczoł łojowy, 11 – trzon włosa, 12 – mieszek włosa, 13 – warstwa zrogowaciała 

Gruczoły potowe dzielą się na dwa typy: gruczoły ekrynowe (występujące w całej skórze) 
i gruczoły apokrynowe (związane z mieszkami włosowymi, występujące głównie w okolicach 
pach,  narządów  płciowych,  odbytu,  brodawek  sutkowych,  powiek).  Gruczoły  ekrynowe  już 
od 7 miesiąca życia płodowego zaczynają produkować swoją wydzielinę czyli pot. Powstają 
bezpośrednio z naskórka, występują w miejscach zarówno nieowłosionych jak i owłosionych. 
Każdy gruczoł składa się z części wydzielniczej (ciało gruczołu potowego) i części 
wyprowadzającej. Część wydzielnicza jest otoczona gęstą siecią drobnych naczyń 
włosowatych.  Przewód  potowy  biegnie  pionowo  najpierw  w  skórze  właściwej,  a  później 
spiralnie w naskórku i uchodzi skośnie na powierzchni otworem potowym. Gruczoły potowe, 
których ogólną ilość ocenia się na około 2 miliony, rozsiane są w całej skórze za wyjątkiem: 
macierzy paznokcia i niektórych części narządów płciowych zewnętrznych. Liczba gruczołów 
i ich wielkość jest zmienna w zależności od rasy, właściwości osobniczych, a nawet wieku. 



Są obfitsze  na  przedniej  powierzchni  ciała  niż  na  tylnej,  a  najgęściej  ułożone  są  na  dłoni, 
podeszwie, czole, w okolicy pach. Każdy gruczoł potowy jest jednostką samodzielną. 
Gruczoły  potowe  pot  wydzielają  zwykle  naprzemiennie,  tylko  jeżeli  temperatura  otoczenia 
przekroczy 32 st. C. jednocześnie pracują wszystkie  i dlatego pot ma postać kropli. Oprócz 
bodźców  cieplnych  istotne  znaczenie  dla  wydzielania  potu  mają  również  bodźce  nerwowe 
(pocenie  się  pod  wpływem  stresu).  Wydzielany  na  powierzchnię  skóry  pot  tworzy  z  łojem 
zawiesinę olejowo – wodną. Emulsja ta tworzy warstwę ochronną  na skórze w postaci tzw. 
kwaśnego płaszcza ochronnego skóry. 

Gruczoły łojowe są gruczołami pęcherzykowatymi, występują w skórze przede 
wszystkim w najbliższym otoczeniu włosów, służą do namaszczania skóry i włosów. 
Położone są najczęściej w kącie pomiędzy mięśniem, a mieszkiem przywłosowym. Produkują 
łój (sebum), który dostaje się do mieszka włosowego, skąd wypływa na powierzchnię skóry. 
Liczba gruczołów łojowych to ok. 50–100 na 1cm² skóry. W niektórych okolicach występuje 
ich znaczne zagęszczenie, nawet do 400 na 1cm². Do okolic tych należą: głowa, twarz i klatka 
piersiowa. Szczególnie duże gruczoły występują w skórze nosa, policzków, w obrębie 
małżowiny usznej. Brak tych gruczołów jest w skórze dłoni i podeszwach stóp. Ilość 
wytwarzanego  łoju  zależy  od  ilości  i  wielkości  gruczołów  łojowych,  dlatego  skórę  głowy 
i twarzy cechuje zwiększone wydzielanie łoju. Czynność gruczołów łojowych podlega 
wpływom  hormonalnym, wzrasta w okresie pokwitania  i  maleje w późniejszych  latach. Łój 
skórny  zawiera  wolne  kwasy  tłuszczowe,  cholesterol  i  związki  woskowe.  W  temperaturze 
ciała  jest  płynny,  wydziela  się  go  ok.  1–2  gramów  na  dobę.  Jeżeli  z  jakiegoś  powodu 
dochodzi  do  usunięcia  ze  skóry  substancji  tłuszczowych,  to  po  krótkim  czasie  gruczoły 
łojowe  zaczynają  wytwarzać  w  tym  miejscu  większą  ilość  łoju,  a  gdy  pokrywa  substancji 
tłuszczowych w tym miejscu wyrówna się, jego wzmożona produkcja zostaje zatrzymana. Łój 
powlekając  włosy  nadaje  im  miękkość  i  chroni  przed  niszczeniem,  a  działając  na  naskórek 
chroni go przed maceracją.  

Paznokcie  -  są  wytworem  nabłonkowym  ochraniającym  opuszkę  palca.  Mają  postać 
elastycznej zrogowaciałej blaszki. U człowieka paznokcie związane są z dotykiem, pomagają  
również w takich  czynnościach  jak  np.: skrobanie. Kształt paznokci  jest różny. Są wypukłe  
w dwóch kierunkach: podłużnie i poprzecznie. Szerokość i długość wykazują znaczne 
różnice. Grubość paznokci wynosi  najwyżej 0,4  mm. Na ogół u  mężczyzn  jest większa  niż  
u kobiet, u osób pracujących fizycznie większa niż u pracujących umysłowo. 

Barwa  paznokci  zależy  od  przeświecających  przez  nią  naczyń  krwionośnych  i  u  ludzi 
zdrowych jest na ogół różowa. W części bliższej paznokcia występuje obłączek. Przy końcu 
palca występuje brzeg wolny paznokcia, który po obu stronach przechodzi w brzeg boczny. 
Brzeg zakryty wchodzi do zatoki paznokcia. Po stronie grzbietowej nad brzegiem zakrytym, 
jak  również  nad  brzegami  bocznymi  uwypukla  się  fałd  skórny  zwany  wałem  paznokcia.  
Z  wału  nad  powierzchnię  paznokcia  schodzi  w  głąb    cienka  warstewka  nabłonka  zwana 
obrąbkiem naskórkowym.  

Paznokieć  składa  się  z  ciała  paznokcia  i  ukrytego  w  zatoce  korzenia.  Podłoże  ciała 
i korzenia paznokcia nosi nazwę macierzy, z której paznokieć powstaje.  
Na  powierzchni  macierzy,  zwróconej  do  ciała  paznokcia,  biegną  podłużne  listewki  skóry 
właściwej, zwane grzebieniami macierzy paznokcia. Są one oddzielone od siebie delikatnymi 
bruzdami. W grzebieniach przebiegają liczne naczynia włosowate, warunkujące barwę 
paznokcia. Powierzchnia macierzy jest pokryta warstwą komórek naskórka, która jest 
widoczna pod brzegiem wolnym paznokcia i nosi nazwę obrąbka naskórkowego 
podpaznokciowego.  Paznokieć  posiada  warstwę  rozrodczą  w  obrębie  obłączka.  W  ciągu 
tygodnia paznokieć rośnie średnio na milimetr. Przy uszkodzeniu paznokcia ulega  
on regeneracji. Przy całkowitym zniszczeniu blaszki paznokciowej następuje jego regeneracja 
po około 100 dniach. 



 
Rys 4. Budowa paznokcia 

1 – płytka paznokciowa, 2 – obłączek, 3 – wały paznokcia: boczny i tylny, 4 – skórka, 5 – obrąbek naskórkowy 
paznokcia, 6 – brzeg wolny, 7 – obrąbek naskórkowy podpaznokciowy, 8 – korzeń, 9 – macierz 

 

 
 

Rys. 5. Budowa paznokcia w przekroju strzałkowym 

 
Włosy – są również wytworami naskórka, u człowieka w większej liczbie występują tylko  

na głowie, w dołach pachowych, w okolicach narządów płciowych zewnętrznych. Całkowicie 
pozbawione  włosów  są:  dłonie,  podeszwy  stóp,  u  mężczyzn  napletek,  a  u  kobiet  wargi 
sromowe mniejsze. Wyróżniamy kilka rodzajów włosów. Te, które pokrywają skórę płodu to 
meszek, który w okresie życia osobniczego zmienia się na tułowiu i na kończynach w drobne 
włoski,  które  jeszcze  u małych  dzieci są jednakowe,  a  później w  okresie  dojrzewania 
różnicują się zależnie od płci na owłosienie typu męskiego i typu żeńskiego. 

U mężczyzn pojawia się zarost na twarzy w postaci wąsów i brody, a u obu płci pojawia 
się  owłosienie  pach  i  włosy  łonowe.  U  dzieci  istnieją  już  włosy  w  okolicach  oczodołów  
w postaci rzęs  i  brwi.  W wieku dorosłym włosy  pojawiają  się również w przedsionku  nosa  
i w przewodzie słuchowym zewnętrznym. 
 


